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TILINTARKASTUSKERTOMUS 202 1

Someron kaupungi nvaltuustolle

olemme tarkastaneet someron kaupungin ha .innon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen titikaudelta
1 .1 .-31 .12.2021 . Titinpaatiis sisiittiiii kiupungin taseen, tuiostasketman,' rah;it*i"rk;i;;;'j"niiden tiitetiedot sekd tatousarvion toteuiumisvertaitun 1a toimintakertomuksen. Lisii(sititinpdiittikseen kuuluva konsernititinpaetds sislittdd ko;ernin taseen, tutostaskelman,
rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kaupunginhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvo[[isuudet

Kaupunginhaltitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kaupungin hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kaupunginhattitus ja muu konserniiohto vastaavit kuntakonseinin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kaupunginhauitus ja kaupunginjohtaja vastaavlt
titinpaatdksen laatimisesta ja siite, etta titinpaatds antaa oikean ja riittavan kuvan kaupungin
tutoksesta, tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatiiksen taatimiita
koskevien saiinntisten ja mdirdysten mukaisesti. Kaupunginhatlitus ja kaupunginjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kaupungin siseisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekd
konsernivatvonnan jerjestamisesta.

Kaupunginhattitus ja kaupunginjohtaja vastaavat mytis sisdisen vatvonnan jarjestamiseste ja
seltaisesta sisaisesta vatvonnasta, jonka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen laatia
titinpaatdksen, jossa ei ote vaarinkeytdksesta tai virheesta johtuvaa otennaista virheettisyytta.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Otemme tarkastaneet tilikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyven
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet toimietinten
jasenten ja tehtaviiatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin
sisaisen valvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivatvonnan jerjestamisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot.
Muodostamme kasityksen titintarkastuksen kannatta retevantista sisaisesta vatvonnasta
pystyeksemme suunnittetemaan asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme [ausua
sisiiisen vatvonnan jiirjestiimisestii mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan
[ausunnon kaupungin sisdisen vatvonnan tehokkuudesta. Lisaksi otemme tarkastaneet
vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hatlintoa on hoidettu lain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.

Kaupungin sisainen vatvonta ja riskienhaltinta seke konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

8DO Aniabr Oy {y-tun.6 O9Oa265 6) kuutuu 3lmat.il.s Boo-koerniin. Emoyhtid 6Do oy o. itsaimn jhs 80o lntematiqul Limitedssir ja kuulu
kansainvalistd itsaiit€n 8oo-Jiis€rryhtitid€n ve ostoon.

Otemme tehneet tarkastuksen riittlviin varmuuden saamiseksi siita, onko hattintoa hoidettu tain
ja vattuuston paatdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaetiiksen Iaatimisperiaatteita, sisettiiii
ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatiis
sisiltii otennaisia virheite eika puutteita.



Kaupungin titinpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpeatds on laadittu titinpeatdksen laatimista
koskevien saann6sten ja miiiriiysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikean ja riittavan kuvan
titikauden tutoksesta, tatoudeuisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpdHtiiksen hyveksymisestli ja vastuuvapauden myiintHmiseste

Esitamme titinpeiitiiksen hyvaksymiste.

Esitamme vastuuvapauden mydntamistA titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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